Afvalstroom (WaterBaan)

Deze workshop leent zich bij uitstek voor kinderen, maar elke keer blijkt
dat er ook volwassenen zijn die zich prima thuis voelen in deze opzet. Nog
meer geks: In tegenstelling tot andere workshops zullen de teamleden van
WaterLeider de deelnemers niks leren. Huh? Nee, we zijn er om te
begeleiden en niet sturend te adviseren.
We bieden materialen en een basisopstelling. De basisopstelling bestaat uit kruislings gemonteerde
bamboestokken, verbonden met touw en een eerste buis of dakgoot op het hoogste niveau. Expliciet is
gekozen voor deze materialen omdat we naast de keuze voor “afval” ook kinderen willen triggeren om
natuurlijk materiaal in te zetten. Stenen, zand, takken…
Verder gaat het vooral om het zelflerend vermogen van een kind. Laat ze hun gang gaan, spelen met
water werkt als een magneet en ze zullen altijd proberen het water te laten stromen. Als een buis 3
keer valt, dan maken kinderen zelf een oplossing dat die op zijn plek blijft. Educatie door te spelen,
leren door te doen.
Wel een moralistisch element: Het water uit drie kannen moeten eindigen in drie legen kannen aan het
eind van de baan. Geen enkel kind wil een druppel verliezen!
We bieden deze speelse workshop aan voor een starttarief van 85 euro plus 65 euro voor elk uur.
Meer weten of aanmelden. Neem contact op met Tijs: 06 41954478 – tijs@waterleider.nl
WaterLeider werkt aan een groenblauwe stad en opereert met een groeiende groep onafhankelijke en
gedreven mensen. We werken zonder politieke of economische belangen en worden niet belemmerd
door de drang naar winst of prestige. Dat maakt de weg naar de hoofddoelen flexibel. We gaan voor:

meer planten * beter en bewuster watergebruik * ondersteunen biodiversiteit
Dit doen we door zelf projecten te maken, door te werken in opdracht van overheden en bedrijven, van
advies tot uitvoering. En we halen deze doelen door anderen te inspireren en motiveren actie te
ondernemen. Zoals we zelf een groep van duurzame doeners zijn, hopen we de duurzame transitie te
versnellen door kennis en ervaring te delen met anderen die weer doordelen. Pay it forward

